
 
 

Om formålet med spørgeskemaundersøgelsen, 
datasikkerhed og formidling af  resultater i projekt 
’Reform 2017’ 
 
 
Formålet med spørgeskemaundersøgelsen 
 
Formålet med spørgeskemaundersøgelsen er at få solid og bred viden om de gymnasiale uddannelser, 

samt at forstå aktuelle forandringsprocesser i lyset af 2017 reformen. I spørgeskemaet er der således 

spørgsmål om din skole, om din undervisning, din hverdag og om emner som skriftlighed, fagligt 

samspil, digitalisering og evaluering mv. Hvis du besvarede vores spørgeskema for et år siden, så vil du 

måske opleve, at vi stiller nogle af de samme spørgsmål nu. Det gør vi for dels at kunne sammenligne 

svarerne over tid og dels at kunne opdele besvarelserne efter fx gymnasial uddannelse m.v..  

 

Undersøgelsens viden vil blive anvendt i vores forskningsarbejde og publikationer, som rapporterer 

tilbage til gymnasiefeltet. I publikationerne suppleres viden fra spørgeskemaerne med den viden, vi i 

undersøgelsen også indsamler gennem interviews.  

 

Undersøgelsen omfatter både HF, STX, IB, HHX og HTX og der udsendes spørgeskema til både 

elever, lærere og ledere og bestyrelse på din skole.  

 

Dine svar er meget værdifulde for vores arbejde. Vi vil gerne takke dig for dit bidrag til vores 
forskningsprojekt.  
 

Datasikkerhed 

 

Syddansk Universitet tager ansvar for, at projektets dataindsamling og at behandlingen af 

personoplysningerne sker i overensstemmelse med reglerne om databeskyttelse. Lovgrundlaget for 

behandlingen findes i databeskyttelseslovens § 10, hvoraf det fremgår, at det er tilladt at behandle 

følsomme personoplysninger, hvis dette alene sker med henblik på at udføre statistiske eller 

videnskabelige undersøgelser af væsentlig samfundsmæssig betydning, og hvis behandlingen er 

nødvendig af hensyn til udførelsen af undersøgelserne. Forskningsprojekter er omfattet af denne 

bestemmelse.  

 

Behandling af dine oplysninger  

Syddansk Universitet behandler alle oplysninger fortroligt i overensstemmelse med 

databeskyttelsesloven, straffeloven og forvaltningsloven, og oplysningerne vil ikke blive tilgængelige for 

uvedkommende. Dine personoplysninger vil udelukkende blive behandlet til brug for projektet og i 

overensstemmelse med det formål, som er beskrevet ovenfor. 

 

 



 
 

Opbevaring af dine oplysninger  

Syddansk Universitet har, som dataansvarlig, truffet de fornødne tekniske og organisatoriske 

sikkerhedsforanstaltninger for at sikre sig mod, at oplysningerne tilintetgøres, fortabes eller forringes 

eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med reglerne om 

databeskyttelse.  

 

Alle oplysninger gemmes i en sikker database og kan kun tilgås af de forskere, der er tilknyttet 

projektet. Oplysninger vil blive slettet efter projektets afslutning.  

 

Hvis du har spørgsmål omkring databeskyttelse og dine rettigheder, kan du kontakte SDU’s 

Databeskyttelsesrådgiver, Simon Kamber, på tlf. 9350 7466 eller kamber@sdu.dk.  

 

Formidling af resultater fra undersøgelsen  

 
Der bliver på intet tidspunkt kommunikeret eller delt specifikke svar, du har afgivet i spørgeskemaet til 
din skole, dine klassekammerater eller til andre. Hvis din skole beder om resultater fra undersøgelsen, 
får skolen kun de samlede svar fra alle eleverne på skolen at se, og kun hvis der er så mange besvarelser, 
at du på ingen måde vil kunne identificeres.  
I alle øvrige publikationer vil ingen skoler eller personer kunne spores.  
 
Kontakt 
 
Hvis du har spørgsmål til projektet, herunder til nogle af ovenstående emner, kan du til enhver tid 
kontakte projektleder Ane Qvortrup på tlf. 65502224 eller e-mail anq@sdu.dk.󠆠   
 

 


